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LUMIÈRE _ Txema Muñoz
Dissabte 14 de gener, 18 h · Sala La Cate
Familiar / Màgia / Humor gestual / Recomanat per a tots els públics
Mai havia estat tan divertit haver d’esperar. Com si fos una pel· lícula de cinema mut, en Txema Muñoz 
desitja que arribi el tren. Una bombeta, una jaqueta i la seva motxilla el transportaran a un lloc màgic, 
entranyable i còmic. Puges al tren?
—
Una hora abans de la funció, activitats amb el Vestíbul dels Tits de l’Aula de Teatre de Figueres.
5 €. Fins a 2 anys, entrada gratuïta. Venda d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí,
a www.figueresaescena.cat i, el mateix dia de la funció, a la taquilla de La Cate.

GALETES DE FORMATGE _ Txo Titelles
Diumenge 26 de febrer, 18 h · Sala La Cate
Familiar / Titelles / Recomanat a partir de 4 anys
El vell Ignasi viu sol. El seu dia a dia està farcit de petits rituals que el mantenen actiu: anar a comprar el 
diari, escoltar els ocells… i, sobretot, l’hora del berenar! Avui, però, tot es capgira: la capsa de galetes de 
formatge està buida i foradada. L’Ignasi descobrirà el culpable: un petit ratolí, que alterarà completament 
la soledat de l’Ignasi.
—
Una hora abans de la funció, activitats amb el Vestíbul dels Tits de l’Aula de Teatre de Figueres.
5 €. Fins a 2 anys, entrada gratuïta. Venda d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí,
a www.figueresaescena.cat i, el mateix dia de la funció, a la taquilla de La Cate.

SOTABOSC _ Inspira Teatre
Diumenge 26 de març, 16.30 i 18 h · Teatre Municipal el Jardí (escenari)
Familiar / Teatre / Música / Recomanat d’1 a 6 anys
El bosc és un lloc meravellós, on podem explorar i jugar amb les nostres amigues i amics. És un lloc de 
pertinença. Les amigues, al bosc, poden ser plantes, arbres o animals. Els tresors que aquest món encantat 
compartirà amb nosaltres no tenen fi si ens obrim a escoltar, olorar, tastar, mirar i sentir la màgia del bosc viu.
—
Una hora abans de la funció, activitats amb el Vestíbul dels Tits de l’Aula de Teatre de Figueres.
5 €. Venda d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí i a www.figueresaescena.cat.

BALLAR ÉS COSA DE LLIBRES _ De Pere Faura
Dissabte 22 d’abril, 18 h · Teatre Municipal el Jardí (escenari)
Familiar / Dansa / Recomanat a partir de 6 anys
Ballar és cosa de llibres és una experiència que combina dansa i literatura per redescobrir el nostre propi 
cos quan balla llegint, quan balla el que llegeix, quan llegeix mentre balla o quan llegeix perquè balla. Un cos 
que és ballarí i lector al mateix temps, mescla d’esforç físic i estimulació intel· lectual. 
—
Una hora abans de la funció, activitats amb el Vestíbul dels Tits de l’Aula de Teatre de Figueres.
5 €. Fins a 2 anys, entrada gratuïta. Venda d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí
i a www.figueresaescena.cat.

POI _ D’es Tro
Dissabte 3 de juny, 19 h · La Rambla
Familiar / Circ / Recomanat per a tots els públics
POI és la història d’un home rural atrapat des de la infància per l’efecte giroscòpic de la seva baldufa. Un 
viatge d’embolics i girs que ens transporta al joc, un dels estats més importants de la vida. L’espectacle 
fusiona les arts del circ amb el popular joc de la baldufa, un joc ancestral i hipnòtic que té més de sis mil 
anys d’història i que té la capacitat d’aïllar-nos de la velocitat del temps que ens regeix.
—
Gratuït

ACTIVITATS FAMILIARS MUSEU DE L’EMPORDÀ
Amb el propòsit de construir un museu amb una acció educativa global i transversal, s’inicia una nova 
proposta d’activitats dirigida al públic familiar. Aquesta nova proposta té la intenció de crear línies 
d’actuació que promoguin la formació al llarg de tota la vida, amb una oferta que permet introduir el 
llenguatge artístic, conèixer-ne les diverses manifestacions i potenciar i incrementar l’esperit crític de 
les famílies. // Més informació i reserves a www.museuemporda.org.

CICLE DE TALLERS

FAMILIART. L’artista ens ve a veure
Per a aquest 2023 hem organitzat un cicle de tallers familiars per conèixer i treballar diferents 
disciplines artístiques. Què millor que fer-ho de la mà d’artistes de l’Empordà?
Museu de l’Empordà. De 7 a 12 anys. 5 €. Places limitades. Cal reserva prèvia

Dissabte 18 febrer, a les 17 h. ESCULTURA amb Eudald de Juana 
Inaugurem el cicle FAMILIART. L’artista ens ve a veure, amb la visita de l’escultor empordanès Eudald de 
Juana. En aquest taller, grans i petits descobrirem com és el procés creatiu d’un escultor, observarem la 
realitat amb mirada d’artista, experimentarem amb el fang i crearem la nostra pròpia interpretació d’una de 
les escultures del Museu.

Dissabte 18 març, a les 17 h. FOTOGRAFIA amb Petra Vlasman
En aquest taller, la fotògrafa i mediadora artística Petra Vlasman ens convidarà a fotografiar petits collages 
artístics en tres dimensions. Inspirats a partir de l’exposició de fotografies que veurem al Museu, crearem 
la nostra pròpia peça artística. Jugarem amb les imatges, els volums i les textures per acabar, finalment, 
capturant la composició amb el nostre propi mòbil o càmera digital.

Dissabte 15 abril, a les 17 h. DANSA amb Roger Fernández i Georgina Avilés, d’Agitart
Georgina Avilés i Roger Fernández, d’AGITART Coop., ens ofereixen un taller creatiu per a famílies que es no-
dreix de diferents disciplines com el moviment, el treball postural, la música, l’entrenament físic i l’expressió 
corporal. Mitjançant exercicis creatius, jocs i tasques en grup, es treballarà des de les capacitats naturals i 
primàries de l’individu per ajudar a reforçar les interaccions entre familiars. Cal portar roba còmoda.

Dissabte 20 maig, a les 17 h. PINTURA amb Laia Bedós Bonaterra
En aquest taller, adreçat a tota la família, descobrirem com és el procés creatiu de l’artista plàstica Laia 
Bedós Bonaterra. La proposta pretén experimentar de forma directa amb el material pictòric i ofereix 
diferents dinàmiques per explorar les nostres emocions. En aquest taller, tant els infants com els adults 
viureu una experiència creativa que ben segur us deixarà empremta. No cal saber pintar, la Laia us guiarà 
de manera intuïtiva des del joc. No us ho perdeu! Cal portar roba còmoda i que es pugui embrutar.

LES EXPOSICIONS PER A FAMÍLIES

PROTAGONISTES. LES VOLEM ALS MUSEUS
Mey Rahola. Desig d’horitzons
Dissabte 21 de gener, 16 h · Dissabte 4 de març, 16 h · Museu de l’Empordà
Protagonistes és una activitat familiar pensada per donar a conèixer i posar en valor l’obra de la fotògrafa 
Mey Rahola i la seva vinculació amb l’Alt Empordà. A través de diferents materials comunicatius, tractarem, 
des d’una vessant crítica, el paper de la dona en la fotografia, en concret, i en la història de l’art, en general.
—
Activitat recomanada de 7 a 12 anys. Places limitades. Cal reserva prèvia.
—
< Sense títol [Retrat d’estudi dels fills de Mey Rahola amb el seu cosí Ramon Xirau Subias], c. 1930 ©Hereus de Mey Rahola

—
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EMPI. UTOPIES ASSOLIBLES 
Costa Brava. Quan Cadaqués era una festa
Dissabte 6 de maig, 16 h · Dissabte 3 de juny, 16 h · Museu de l’Empordà
La visita a l’exposició presenta diversos reptes que ens interpel· laran sobre si una utopia pot fer-se realitat. 
Experimentarem i abordarem la possibilitat de construir un EMPI (El Millor País Imaginable). Les famílies 
hauran de superar diversos obstacles per fer realitat la utopia de construir el millor país imaginable.
Activitat recomanada de 7 a 12 anys. Places limitades. Cal reserva prèvia.

HORES DEL CONTE · BIBLIOTECA DE FIGUERES
• Totes les activitats són gratuïtes i es realitzaran a la sala d’actes.
• L’aforament de la sala d’actes és limitat. 
• Per participar en les sessions cal inscripció prèvia.
• Els contes per a nadons dels divendres (-3 anys) s’han programat en sessió doble.

Divendres 13 de gener, 17 i 18 h _ Animals de tots colors. Clara Gavaldà · (-3 anys)
Veniu a escoltar i a gaudir d’aquests contes i cançons amb una pila d’animals i moltes coses per descobrir: 
un elefant que es balancejava, un cocodril molt hàbil i tres aneguets que es volen banyar.

Divendres 27 de gener, 17 i 18 h _ Olla de dracs. Fes-t’ho com vulguis · (- 3 anys)
La Nona s’ha trobat una pila d’olles amb una sorpresa a dins! Veniu a conèixer els dracs bressolats, ben 
calentons a les seves olles. Els podrem cantar cançons i saber com és cadascun, perquè si cada olla és 
diferent, cada drac també ho és. Olla de dracs és l’alegria de reconèixer-nos diversos i saber gaudir-ne.

Dissabte 28 de gener, 12 h _  El mico i la tortuga. Teatre d’ombres. Cacauet Teatre · (+3 anys)
El mico i la tortuga és l’adaptació amb sentit de l’humor i dinamisme d’un conte tradicional filipí. Després 
d’un tifó en una illa filipina, el mico Filós i la tortuga Ballaruga decideixen replantar alguna palmera per tenir 
plàtans. La tortuga no sap enfilar-se pel tronc i agafar els fruits. El mico decideix ajudar-la i compartir els 
plàtans, però no tot és tan fàcil com sembla… En aquesta aventura els protagonistes s’ho passen molt bé 
junts i també s’enfaden de valent. Al final, però, prevaldrà la seva amistat.

Divendres 10 de febrer, 17 i 18 h _ Contes que respiren calma. Olga Cercós · (-3 anys)
Al principi eren cinc amics i tots semblaven esperar alguna cosa darrere la finestra: la lluna, el vent, la neu, 
o res en especial… L’espera és part de la infància –esperar el torn, esperar per créixer, esperar que passi 
quelcom especial. En aquesta sessió, serà l’infant qui observarà com els protagonistes esperen i veurà la 
il· lusió de cadascun d’ells quan passa allò que esperen, o com reaccionen quan passa alguna cosa que no 
s’esperaven.

Divendres 24 de febrer, 17 i 18 h _ Contamoixaines i els Bibidi-babidi-bu. Cia. Borinotgroc · (-3 anys) 
Dient bibidi-babidi-bu surt el conill del barret, sonen campanetes, s’encenen les estrelletes, la màgia 
s’escampa i res no es perd. Tot té solució en el món de les il· lusions brillants. 

Dissabte 25 de febrer, 12 h _ Quines unes, elles! H6 Clown · (+3 anys)
Les dones són les protagonistes d’aquesta activitat i de cada un dels contes que s’hi expliquen. Hi apa-
reixen diferents models de personatges femenins: dones desacomplexades, dones que porten a terme 
accions que transcendeixen l’espai privat, dones que es rebel· len, dones orgulloses de ser com són, dones 
que transformen la seva realitat i la dels més propers, etc. 

Divendres 10 de març, 17 i 18 h _ Els amics d’en Perico. Carmina Rabassedas · (-3 anys)
En Perico té molts amics. Amics molt especials que viuen a casa seva i li expliquen històries… O potser 
és ell que se les inventa? En aquesta sessió cantarem, escoltarem música, instruments i les històries dels 
amics d’en Perico.

Divendres 24 de març, 17 i 18 h _ Arran de mar. Creixent amb art · (-3 anys)
Aquest és un espectacle immersiu sobre el món marí. Els més petits descobriran i s’endinsaran en un espai 
sensorial i musical, on podran interactuar amb tots els elements; teles, petits animals marins, materials 
naturals i molt més. Vine a descobrir el mar, a cantar cançonetes i escoltar petits contes amb un protago-
nista absolut: el mar.

Dissabte 25 de març, 12 h _ Contes musicats i taller de retrats. La Sal d’Olot · (+ 3 anys)
Començarem la sessió interpretant els contes amb música i gestualitat. Després farem un taller d’expressió 
plàstica en el qual es construiran retrats de personatges que apareixen als contes. Utilitzarem la tècnica 
del collage enganxant robes, cartrons, cartolines i papers reciclats. Buscarem les diferents possibilitats 
expressives dels personatges experimentant amb el material.  

Divendres 14 d’abril, 17 i 18 h _ Sant Jordi, la llegenda. Enrenou Teatre · (-3 anys)
Una vegada hi havia un poble desesperat i endormiscat per culpa d’un drac que roncava tan i tan fort que 
no els deixava dormir. Ningú l’havia vist mai, però a les nits sentien els seus roncs, que feien tremolar totes 
les cases del poble. Un dia, una nena del poble decideix acabar amb el problema i anar a parlar amb el 
drac. Un cop allà s’adonarà que les coses no són el que semblen i coneixerà el cavaller sant Jordi. Tots dos 
aconseguiran resoldre el problema i les nits tornaran a ser plàcides i silencioses.

Divendres 21 d’abril, 18 h _ Els antecedents familiars de sant Jordi. Mireia Peña · (+3 anys)
Sempre hem conegut un sant Jordi valent i fort. Però el que no sabem és com va arribar a ser tan espavilat. 
Sabíeu que sant Jordi tenia una cosina-cavallera que també va fer fora un drac, una àvia que el va ensenyar 
a no tenir por i una germaneta que el va ensenyar a somiar? Sovint la història no explica tot el que ens ha 
fet ser com som. Una manera divertida de conèixer la família de sant Jordi i de reivindicar el paper de la 
dona, que sovint ha quedat amagat.

Divendres 28 d’abril, 17 i 18 h _ Del bressol a la lluna. Gina Clotet · (-3 anys)
Cinc contes cinc per cantar i contar. Cinc contes cinc per descobrir la música, la poesia, els animals, els 
nombres, els instruments… un munt d’aprenentatges que ens portaran del bressol… a la lluna!!

Dissabte 29 d’abril, 12 h _ Què és això d’un llibre? Alquímia Musical · (+3 anys)
L’Enriqueta arriba a una biblioteca i la troba tan bonica i tan acollidora que decideix quedar-s’hi. Quin lloc 
tan especial. A la biblioteca descobreix un objecte molt curiós. Li diuen llibre… Serveix per falcar una ca-
dira, per fer torres, per jugar. En un tres i no res el llibre es converteix en un ocell i en una casa. Però això 
no és tot. Resulta que el llibre té lletres!!! Moltes lletres!!! Quina passada això del llibre!!! I sabeu què??? 
Els llibres són plens d’històries! Històries d’aventures, d’amor, de misteri… Quina cosa tan fantàstica això 
del llibre!!!

Divendres 12 de maig, 17 i 18 h _ Riu, riu, primavera, riu. Musinfant · (-3 anys)
Riu, Sol, riu, Lluna, riu, Núvol! Les flautes ja ressonen primavera! Flairem farigola, menta i espígol, que les 
gotes de la pluja d’hivern es van eixugant. Colors, música i olors que ens inspiraran esperit primaveral.

Divendres 26 de maig, 17 i 18 h _ L’aniversari del Petit Os. Petita Companyia · (-3 anys)
El Petit Os és un nadó, i avui és el seu aniversari. Els seus amics i amigues vindran a celebrar-ho: la Gallina 
Ponicana, el Conillet a Amagar, l’Escarabat Bum-Bum… i molts altres. Però… i la mare Ossa, arribarà temps?

Dissabte 27 de maig, 12 h _ La Pallassa Priska. Eva Gonzàlez · (+3 anys)
Aquest és un conte divertit i entranyable, en què la protagonista, la pallassa Priska, despistada de mena, 
sempre oblida el seu nas màgic per tot arreu. Sort en té dels seus amics, els habitants de la mar Mediterrà-
nia, que cada vegada li donen un cop de mà per poder-lo trobar. L’activitat inclou un taller de maquillatge al 
final de la sessió. 

Dissabte 3 de juny, 12 h _ Storytime, hora del conte en anglès. Kids&Us · (+3 anys)
Us convidem a participar d’un conte pensat i desenvolupat per l’equip pedagògic de Kids&Us. Una bona 
ocasió per oferir als més menuts unes històries divertides i entenedores gràcies a les quals es facilita la 
interacció entre els actors i el públic.

Divendres 9 de juny, 17 i 18 h _ Petons i moixaines. Assumpta Mercader · (-3 anys)
Tots els bebès volen petons i moixaines. Compartirem contes plens de tendresa, viurem aventures amb la 
nena que busca la reina dels petons i coneixerem un os que fa abraçades. I és que no hi ha res com una 
bona abraçada plena de petons, els més petits ja saben que és el millor regal del món.

Dissabte 10 de juny, 12 h _ Pedalant entre vinyes. Daina Teatre · (+3 anys)
Espectacle de contes per a infants sobre el medi ambient. Al voltant de la biodiversitat de la vinya, es des-
cobrirà quines espècies d’animals contribueixen a garantir el bon desenvolupament de la vinya i per què, i 
es transmetrà als més petits la importància de cuidar el medi natural.
Activitat dins del projecte Biblioteques amb DO

CENTRES CÍVICS

ABSURD _ Circ Vermut
Dimecres 26 d’abril, 17.30 h · Centre Cívic Joaquim Xirau
Circ / Recomanat per a tots els públics
El circ ambulant ha arribat! Dos personatges, una pista de circ, bicis, crispetes, vestuaris, patins, 
escombres… Espectacle de circ esbojarrat i humor absurd, pensat i elaborat perquè en gaudeixin tant els 
petits com els grans. Un espectacle de circ amb molt d’humor.
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Reserves al tel. 972 678 622 i a cxirau@figueres.org.

WOMAGIS, EL MAG DE LES PARAULES _ Kali Teatre
Dijous 18 de maig, 17.30 h · Centre Cívic Creu de la Mà
Màgia, teatre i titelles / Recomanat a partir de 4 anys 
Tot jugant a fer l’indi, la petita Olívia invoca el mag Womagis i junts descobriran el poder de les paraules per 
transformar el món i crear la realitat on vivim i qui som. Podran vèncer l’Ombra que amenaça i construeix 
la guerra? D’on sorgeixen les diferents llengües d’arreu del món? Juguem a crear noves paraules d’Amor i de 
Pau? Inspirat en el llibre de Marta Villegas.
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Reserves al tel. 972 678 596 i a ccreudelama@figueres.org.

LA CATE · ELS MEUS PRIMERS CONTES
Sala Toni Montal, 11.30 h. 5 €. Socis de La Cate, 4 €. Venda d’entrades a www.lacate.cat, a la secretaria de 
La Cate i, el mateix dia de l’activitat, a la taquilla de La Cate.  Recomanats per a menors de 4 anys.

EN CUC I LA CUCA: ELS CONTES DEL MÓN _ El món de la Mon
Diumenge 22 de gener
Un bon matí de sol solet, de dins d’una poma vermella va néixer un cuc, verd, petit i escarransit, que va 
obrir la boca bocota i d’una queixalada –nyam!– se la va menjar i es va fer gran, fins a convertir-se en un 
centpeus. I de dins d’una pera verda va sortir un altre cuc, verd i bonic, amb la seva boqueta de pinyó d’un 
petit mos, que es va convertir en una cuca preciosa. El cuc de la cuca s’ha enamorat i a ca la Flor per sopar 
han quedat, busca sabates per anar ben mudat.

CONTES I COLORS _ Amb Glòria Cristina
Diumenge 19 de febrer
Hi havia una vegada un peix que no plorava mai. Era el més valent del riu i solucionava tots els problemes. 
Un bon dia, els peixos es van trobar amb un problema que el peix valent no va poder resoldre… El peix que 
no plorava mai i La llegenda de l’Arc de Sant Martí, dos contes acolorits, explicats de manera original, amb 
cançons i instruments de percussió. 

BIBICONTES _ Amb David Planas
Diumenge 12 de març
Colors, música, sons, poesia i titelles. Un espectacle molt visual i sensorial, senzill i tendre, com la cançó. 
Una sessió dinàmica en què els més petits quedaran embadalits amb el reguitzell d’instruments que 
traurem, els titelles que construirem i les cançons que cantarem.

SANT JORDI AL REVÉS _ La Minúscula
Diumenge 23 d’abril
Hem creat una manera divertida i estrafolària d’explicar aquesta gesta nostra i popular. En llenguatge de 
clown, descobrirem les peripècies del drac, la princesa i el cavaller. Ens sorprendran contant la llegenda 
al revés.

CICLE PUTXINEL·LIS
Sala Toni Montal, 11.30 h. 6 €. Socis de La Cate, 4 €. Venda d’entrades a www.lacate.cat, a la secretaria de 
La Cate i, el mateix dia de la funció, a la taquilla de La Cate. Recomanats a partir de 3 anys.

EL RETORN DELS PUTXINEL·LIS _ Titelles Vergés
Diumenge 1 de gener
Aquest és un autèntic espectacle de titelles tradicionals catalans, que recupera la puresa i l’estètica més 
clàssica i genuïna. És un viatge en el temps que ens portarà al modernisme, més de cent anys enrere, i que 
farà que ens retrobem amb aquells titelles entranyables, gairebé oblidats en el temps. 

L’OMBRA D’EN PINOTXO _ La Puntual
Diumenge 29 de gener
El clàssic Les aventures de Pinotxo però narrat directament pel personatge principal. En l’ambient de 
la Segona Revolució Industrial, època de grans invents com la bombeta elèctrica o el gramòfon, el 
protagonista ens explica el seu conte tal com ell el recorda. La delicadesa de les ombres està recolzada per 
un llenguatge de titelles, directe i divertit, pensat per emocionar petits i grans.

EN PERICU I EL FANTASMA TRAPELLA _ Titelles Vergés
Diumenge 5 de febrer
La Laia es queda a dormir a ca l’avi Vicenç, però hi ha algú a qui no li agrada la seva visita, i es disfressa 
de fantasma amb la intenció de fer-li por. Gràcies a Panxito i a l’ajuda del públic, el fals fantasma serà 
desemmascarat. Un conte de putxinel· lis interactiu on els nens i nenes animen constantment els 
personatges i on els crits i les rialles es barregen amb els somriures dels adults, en un espectacle 
participatiu que es desenvolupa a un ritme molt alt.

ELS VIATGES DELS TRES PORQUETS _ Titelles Vergés
Diumenge 5 de març
La companyia Titelles Vergés adapta el conte clàssic Els tres porquets i el llop, història que renoven per 
explicar-nos un conte d’amor a la natura i a l’amistat. Els tres porquets viatgen en globus, visiten el Pol 
Nord i els Aiguamolls de l’Empordà, empaitats sempre pel llop que de tant encalçar-los, i d’anar sempre sol, 
acaba fent-se’n amic. Espectacle de titelles de guant català de la companyia de més tradició del país.

LES AVENTURES D’EN PERICU I LA SISETA _ Titelles Vergés
Diumenge 9 d’abril
Els dimonis trapelles fan una assemblea i decideixen enviar a la Terra el dimoni Tanasi, que és el més 
sapastre de tots, perquè enredi la Siseta, però en Pericu, amb l’ajut del públic, aconseguirà desbaratar els 
plans d’en Tanasi i donar-li una lliçó.


